
PROIECT  DE MODERNIZARE A 
PENITENCIARULUI IASI

2018 - 2023



Obiective:

 alinierea condi iilor de deten ie la standardele  internaţionale, în special ale 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau 
Pedepselor Inumane ori Degradante;

 asigurarea siguran ei așez mintului de de inere prin mijloace statice, 
dinamice și organiza ionale;

 siguran  comunitar  prin prevenirea evenimentelor negative;

 condi ii de munc  conforme cu cerin ele s n t ii și securit ii în munc  
pentru angaja i.



Patrimoniul Penitenciarului Iași
Total active - 79.564 mii lei;

din care terenuri și construc ii 

70 673 mii lei.

70673; 
89%

8891; 11%

Penitenciarul Iași -
patrimoniu (mii lei)

Terenuri și construc ii

Alte active



Principalele investi ii realizate în ultimii 
ani

 Modernizare bloc alimentar (611 mii lei);

 Modernizare central  termic  (555 mii lei);

 RK re ele termice și ap  cald  (314 mii lei);

 RK re ele ap  rece și canalizare (472 mii lei);

 Pavilion de deten ie la standarde având o capacitate de 132 locuri și 200 
paturi instalate (4.785 mii lei);

 11 cur i plimbare par ial acoperite cu împrejmuire de zid rie și elemente de 
siguran  destinate regimului de maxim  siguran  și închis (1.025 mii lei);

 împrejmuire interioar  și 10 foișoare (1.026 mii lei)



Modernizare central  termic



Modernizare cur i plimbare

În trecut În prezent



Foișoare
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Pavilion de deten ie



Pavilion de deten ie



Investi ii în derulare

 Rezerva intangibil  de ap  (studiu de fezabilitate);

 Sistem de pu uri de alimentare (studiu de fezabilitate);

 Sector nou de de inere cu o capacitate de 600 locuri (not  conceptual  și 
tem  de proiectare aprobate de Ministerul Justi iei, existând finan are pentru 
studiu de fezabilitate);

 Interven ie la imobile și modernizare Pavilion corp A (not  conceptual  și 
tem  de proiectare în curs de avizare la ANP - existând finan are pentru 
studiu de fezabilitate);

 Consolidare și supraetajare Pavilion vizit  – exist  proiect tehnic din 2008 și 
finan are pentru actualizare documenta ie tehnic .



Rezerv  intangibil  de ap

 Valoare Deviz general: 1 584 170 lei

 Studiu de fezabilitate;

 Realizarea unui rezervor de  400 mc ap , din care 300 mc cu titlu de rezerv  
intangibil , restul fiind utilizat  ca stoc tampon pentru uz curent. 

 Apa obţinut  din puţurile forate poate fi utilizat  pentru alimentarea rezervei 
intangibile pentru incendiu, potabilitatea acestui volum de ap  fiind asigurat  prin 
menţinerea circulaţiei continue (prin consum) a volumului tampon de 100 mc.



Sistem de pu uri de alimentare

 Valoare din deviz general : 1 437 230 lei cu tva 

 Stadiu: Studiu de fezabilitate;

 Prin realizarea investiţiei se urm reşte obţinerea de efecte benefice atât in plan 
economic cât şi al dezvolt rii durabile a amplasamentului, asigurând în acelaşi timp 
eficientizarea consumului de ap .

 Se prevede, prin prezenta documentaţie, realizarea unei soluţii alternative de 
alimentare cu ap  a Penitenciarului Iaşi, prin utilizarea apei subterane captate prin 
intermediul unor puţuri forate.

 Num rul de foraje este determinat în funcţie de posibilit ţile din teren (relevate de 
c tre studiul hidrogeologic existent), amplasament, debit şi raz  de interacţiune.



Sector nou de de inere cu o capacitate 
de 600 locuri

 Valoare estimată = 45.000.000 lei/10.000.000 euro cu o durată estimată
de realizare de 36 luni;

 Stadiu: urmeaz  achizi ia studiului de prefezabilitate/fezabilitate;

 Realizarea obiectivului de investi ii va permite respectarea normei de 4 
mp/de inut în contextual inten iei Cur ii Europene a Drepturilor Omului de 
aplicare a procedurii hot rârii pilot în cauzele privind condi iile de deten ie.

 La dimensionarea investi iei a fost avut în vedere num rul mediu de de inu i 
din regiune, raportat la num rul de inu ilor custodia i la nivel de sistem 
penitenciar;



Interven ie la imobile și modernizare 
Pavilion corp A

 Cost estimat 4 700 000 euro;

 Stadiu: Tem  de proiectare;

 În conformitate cu Ordinul Ministrului Justi iei nr. 2772/2017, Ordinul
Ministrului Justi iei nr. 1676/C/2010 și implicit, cu Legea nr. 254/2013, este
oportun şi necesar interven ia asupra acestui imobil pentru conceperea
unor noi spaţii de deţinere în vederea caz rii de inu ilor persoane majore
clasifica i la regim închis de executare. 



Consolidare și supraetajare ”Pavilion 
vizit ”

 Cost estimat 2 715 mii lei

 Stadiu: studiu de fezabilitate;

 Dreptul la vizit  va fi acordat persoanelor private de libertate în spa ii 
amenajate corespunz tor conform cerin elor adoptate la nivelul sistemului 
penitenciar;



Capacitatea de cazare 2023
cu respectarea normei de 4 mp/de inut

 Pavilion detenție Corp A  =  126 locuri

 Pavilion detenție Corp B  =  270 locuri

 Pavilion detenție Corp D =  132 locuri

 Sector nou deținere            =  600 locuri

Total = 1.128 locuri



Condi ii de munc

 Toate obiectivele de investi ii au în vedere adaptarea condi iilor de lucru la 
regulile de s n tate și securitate în munc  prev zute în legisla ia în vigoare 
pentru anagaja i.



V  MUL UMESC!


